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ভপুতী তাকি উভাকন (দা ফা) 

কিভাদদয গুণভুগ্ধ আধুকনি কিছু ভডাদযট ভুকরভ ও ইরাভী যাজনীকতয 

দদাাই কদদে মত্রতত্র দীনী কফিৃকতদত করপ্ত বাইদদয ফহুর প্রচকরত এিকট ংে 

কনযদন আদরাচনা িযদছন ভুপকত তাকি উভাকন (দা ফা) 

এ িথা ফরা ে দম, মুগ কযফততন দেদছ। অফস্থায ভদধে কযফততন এদ দগদছ। 

ুতযাং ফততভান ভদে হুিুদভয কযফততন ওো উকচত। দই দে কনদচয 

িথাকটও খুফ দফক ফরা ে। 

كام تغري بتغري الزماناال ح  

‘মুদগয কযফততদনয িাযদণ হুিুদভয কযফততন দফ’ 

এফং 

 الفتوي تغير بتغير الزمان

আভাদদয পকিগণই এ িথা করদখদছন। কিন্তু আকভ মাদদয দেই এ কফলদে িথা 

ফদরকছ তাযা দকটদি ইজকতাদদয ূদফতয উদেদেয দে ম্পৃক্ত িদযন। 

শুরুদত মায আদরাচনা িদযকছ, দকটয দে ম্পৃক্ত িদয তাযা ফদরন, মুদগয 

কযফততদনয উদেে দরা, মুদগয কযফততদনয িাযদণ মকদ কিভাত ও 

উিাকযতা কযফকততত দে মাে, (তাদদয ধাযণা দম এ অফস্থাদত) তাদর 

হুিুদভয দেদত্রও কযফততন ওো উকচত। 

ুতযাং এখাদন দফাঝায কফলে দরা, হুিুদভ দম কযফততন আদ, দকট ইল্লদতয 

কযফততদনয িাযদণ আদ। কিভাত ফা উিাকযতায কযফততদনয িাযদণ নে। 

দম কজকনদি কযেত দিাদনা হুিদুভয ইল্লত াফেস্ত িদযদছ, দকট কযফততদনয 

িাযদণ হুিুদভ কযফততন দফ। 
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অথতাৎ দিাথাও মকদ কযেদতয ে দথদি কনধতাকযত ইল্লদতয অনুকস্থকত ঘদট, 

তাদর হুিুভ কযফততন দে মাদফ। কিন্তু মকদ ইল্লত ফাকি থাদি। আয শুধু 

আভাদদয কচন্তা ও ধাযণাদত তায কিভাত না াওো মাে, তাদর দ িাযদণ 

হুিুদভ দিাদনা কযফততন আদফ না। 

হুিুদভয ভূর কবত দরা ইল্লত, কিভাত নে 

কনেভ দরা, হুিুদভয ভূর কবকি দরা ইল্লদতয ওয, দিভদতয ওয নে। একট 

অদনি গুরুত্বূণত কফলে এফং একটদি দৃকিদত না যাখায িাযদণ অদনি ভ্রাকন্তয 

জন্ম ে। 

মাযা ইজকতাদদয দাকফ িদয, তাদদয দেদত্রও এিই অফস্থা। তাযা কিভাতদি 

ইল্লত াফেস্ত িদয। এ িাযদণই তাযা ফদর দম হুিুভ কযফততন দে দগদছ। 

এিকট ফাস্তকফি উদাযণ 

ফকণতত নীকতকটয কপিক উদাযণ দদোয আদগ এিকট ফাস্তকফি উদাযণ কদকি। 

দিননা, অদনি ভে কপিক উদাযদণ ইল্লত ও দিভদতয ভদধে াথতিে দফাঝা 

িকিন দে মাে এফং াধাযণ ভানুল ইল্লত ও দিভদতয ভদধে াথতিে দফাদঝ না। 

এ িাযদণ এিকট ফাস্তফ উদাযণ কদকি, দমদনা ইল্লত ও দিভদতয ভধেিায 

াথতিেকট ফুদঝ আদ। আয দটা এই দম, আভযা মখন গাকি চারাই তখন দদকখ 

দচৌযাস্তাে কগনার রাগাদনা থাদি। আইন যদেদছ দম, রার ফাকত জ্বরদর গাকি 

থাকভদে যাখদত দফ, দ ভদে গাকি চারাদনা কনদলধ। আয ফজু ফাকত জ্বরদর 

গাকি চারাদফ, এখন গাকি চারাদনা বফধ। 

রার ফাকত জ্বরািারীন ভদে দথদভ মাওো দরা হুিুভ। রার ফাকত জ্বরা তায 

ইল্লত। আয দুঘতটনা দথদি ফঁদচ থািা দরা কিভাত। 
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এখন দথদভ মাওোয দম হুিভু দকটয ভূর কবকি কি রার ফাকত জ্বরায ওয না 

কি দুঘতটনা দথদি দফঁদচ থািায ওয? 

ধদয কনন আকন গাকি চারাদিন। পাঁিা যাস্তা দি আদছ। দূয মতন্ত 

অনেদিাদনা গাকি দচাদখ িদছ না। অনে কদদি রার ফাকত জ্বরদছ। তাদর এভন 

ভে দথদি মাওোয হুিুভ িামতিযী দফ কি না? স্পি িথা দম, দথদভ মাওোয 

হুিুভ িামতিযী দফ। অথচ তখন দথদভ মাওোয হুিুভকট অথতি ফদর ভদন ে 

এফং দথদভ থািায িাযদণ ভদেয অচে ে। দিননা, তখন ংঘদলতয দিাদনা 

আঙ্কা দনই। দাজা দথ চরদর দিাদনা গাকিয দে ংঘলত রাগদফ না। 

কিন্তু তাযযও থাভদত দি। দিন থাভদত দি? 

দিননা, তায ইল্লত কফদেভান। মকদও কিভাত দকৃিদগাচয দি না। এখান দথদি 

দফাঝা মাে দম, হুিুদভয ভূর কবকি দরা ইল্লদতয ওয, দিভদতয উয নে। 

মকদ গবীয দৃকিদত দদখা ে, তাদর পাঁিা যাস্তা ওোয যও দখাদন রার 

ফাকত জ্বাকরদে যাখায ভদধেও কিভাত যদেদছ। আর কিভাত দরা, প্রদতেিদি 

মকদ এই স্বাধীনতা দদওো ে দম, ংঘদলতয ম্ভাফনা আদছ কি না এ ফোদয তুকভ 

কনদজ কদ্ধান্ত কনদফ। মকদ ংঘদলতয ম্ভাফনা থাদি, তাদর তুকভ দথদভ মাদফ। 

আয ংঘদলতয আঙ্কা না থািদর গাকি চারাদফ। ফাইদি মকদ এভন স্বাধীনতা 

দদওো ে, তাদর অযাজিতা ছকিদে িদফ। মুদ্ধ দফঁদধ মাদফ। দিননা, 

প্রদতেদি তায ইিা অনুমােী দ স্বাধীনতা ফেফায িযদফ এং দ িাযদণ রার 

ফাকত রাগাদনায উদেে ফোত দফ। 

একট এিকট ফাস্তকফি উদাযণ। মায ভাধেদভ এ িথাকট খুফ বাদরাবাদফ ফুদঝ 

আদ দম, কযেদতয হুিুদভয ভূর কবকি দরা ইল্লত। দিভদতয ওয নে। 
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ইল্লদতয অথত 

ইল্লদতয অথত দরা, এভন গুণ ফা আরাভত কযেত মায ওয হুিদুভয কবকি 

দযদখদছ। 

ইল্লদতয ওয হুিুদভয ভূরকবকি ওোয প্রথভ কপিক উদাযণ 

প্রথভ উদাযণ 

কপিক উদাযণ দদওোয দেদত্র প্রথদভ দ উদাযণকট দদদফা, মা শুরুদত উদল্লখ 

িদযকছ। আয দকট এই দম, নাভাদজ িয িযায ইল্লত দরা পয। আয 

কিভাত দরা িি দথদি ফাঁচা। এখন হুিুদভয ভরূ কবকি দরা পয। পয 

দরই দখাদন িয িযদত দফ। চাই কফদল দিাদনা পদয িি না দাি। 

দমভন-উদিাজাাদজ িদয পয িদয প্রথভ দেণীদত মাওো এফং দাদটদর 

অফস্থান িযা। 

ফাকেি দৃকিদত এভন পদয দিাদনা িি ে না। ুতযাং দখাদন কিভাত 

াওো মাদি না। ফযং অদনি ভে আভাদদয ভদতা ভানুল মাযা এখাদন থািা 

অফস্থাে খুফ দফক ফেস্থ থাদি এফং নাভাদজয দে ম্পৃক্ত কফলেগুদরা আদাে 

িযা িকিন দে দি। কিন্তু আভযা মখন পদয মাই এফং দ ম্পদিত দিউ 

জানদত াদয না। 

তখন পদযয ভদধে আকভ এদতা দফক ভে াই দম, এিাগ্রকচদি নপর নাভাজ 

ও দতরাওোত ফ কিছু দত থাদি। ুতযাং এভন কফদল পদয দিাদনা িি ে 

না। কিন্তু দ িাযদণ হুিুদভ দিাদনা কযফততন আদ কন। দিননা, ভূর ইল্লত পয 

াওো দগদছ। ফ যেী কফধাদনয দেদত্র অনুরূ হুিুভ দফ। 

কিতীে উদাযণ 

িুযআনুর িাকযদভ ভদদয কিভাত ফণতনা িযা দেদছ। ফকণতত দেদছ- 
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َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء ِف اْلَْْمِر َواْلَميْ } َا يُرِيُد الشمْيطَاُن َأْن يُوِقَع بَ ي ْ ِسِر َوَيُصدمُكْم َعْن ِإَّنم
 [19ذِْكِر اَّللمِ َوَعِن الصمََلِة{ ]املائدة: 

‘েতান ভদ ও জেুায ভাধেদভ ত্রুতা ও দরাধ ৃকি িযদত চাে এফং আল্লায 

স্মযণ ও নাভাজ দথদি ফাধা দদদফ।’ (ুযা ভাদেদা – ৯১)  

ফততভাদনয দাকফদাযযা এ িথা ফদর দম, এখনিায কযপাইন িযা ভদদয ভাধেদভ 

ত্রুতা ও দরাধ ৃকি ে না। ফযং ফন্ধুত্ব ৃকি ে। এ িথাকট যো িযদত 

ইংদযকজদত প্রকদ্ধ ফািে যদেদছ দম, দনা ুস্থতা এদন দদে। দনা িিদি রাঘফ 

িদয। ুতযাং দকট াদন কি আয েকত দফ? তায ভাধেদভ দতা ফন্ধুত্ব ৃকি 

দি। 

ুতযাং দিউ মকদ ফদর দম, এখাদন দতা দিাদনা ত্রুতা ফা আদরা ৃকি দি 

না, তাই তা াযাভ ওোয হুিুভ দল দে দগদছ। তায এ িথাকট গ্রণ িযা দফ 

না। দিননা, দকট দরা কিভাত, ইল্লত নে। তাদর তায ইল্লত কি? 

ভদ াযাভ ওোয ইল্লত দনা নে, ফযং ভদ ওোটাই ইল্লত 

ভদ াযাভ ওোয আর ইল্লত দকট নে, মা ভাদন্তদিয কিতাদফ আভযা মা 

দিকছ। অথতাৎ দনা ওো ভদ াযাভ ওোয ইল্লত নে। দনা ওো মকদ দকট 

াযাভ ওোয ইল্লত দতা, তাদর দনা ে না, এদতাটুিু কযভাণ ভদ ান 

িযা জাদেজ দতা। দিননা, তায ভদধে দতা দনা াওো মাে কন। 

আয ফততভাদন ভদাদন অবেস্ত এভন অদনি দরাদিয প্রিৃত অদথত দনাই আদ 

না। ফাস্তদফ দনা তায ইল্লত নে। ফযং ভদ াযাভ ওোয ইল্লত দরা দকট ভদ 

ওো। ভদ ওোকটই তায প্রিৃত ইল্লত। দমখাদনই ভদদয ফাস্তফতা াওো মাদফ, 

দখাদনই াযাভ দফ। মকদও াযাভ ওোয দম দিভদতয িথা (ত্রুতা ও 

আদরা ৃকি ওো) ফরা দেদছ দকট না াওো মাে। 
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অদনি পকিয বন্ড দযদফ এফং কভথুেি ুকপ ভদ ান িদয ফদর, ভদ াদন 

আভাদদয দতা আল্লায িথা স্মযণ আদ। ুতযাং তায কিভাত না াওোয 

িাযদণ দকট াযাভ ওোয হুিুভ দল দফ না। 

ইল্লত ও দিভদতয ভদধে াথতিে 

এই ফাস্তফতাদি এিটু বাদরাবাদফ দনওো আফেি দম, ফ ভে এভন কজকন 

ইল্লত ে, মায অকস্তত্ব ওো না ওোয কফলদে দিাদনা ধযদনয ভতাননিে থাদি 

না, কবন্নভত ে না। দকট ওো না ওোয কফলেকট ফাই এদিফাদয স্পিবাদফ 

কনধতাযণ িযদত াদয। দকট এভন অস্পি ফা ংকেপ্ত কজকন ে না দম, তায 

ম্পদিত এিজন ফরদফ ইল্লত াওো দগদছ, আয অনেজন ফরদফ ইল্লত াওো 

মাে কন। 

ফযং ফ ভে দকট স্পি কজকন ে। মা াওো মাওো না মাওোয কফলেকট 

স্পিবাদফ কনধতাযণ িযা ম্ভফ ে। উদাযণস্বরূ একট ভদ কি না? কফলেকট 

এিফাদযই স্পি কফলে। একট পয কি না? এিকট স্পি কফলে। তদফ কিভাত এয 

কফযীত। দকট স্পি ে না। 

দিননা, দকট কনধতাযদণয কনকদতি দিাদনা ভানদন্ড থাদি না। দকট কনধতাযণ িযা 

িকিন। দমভন- পদয িি ওো। 

এখন িি কনধতাযদণয জনে এভন দিাদনা ভানদন্ড দনই, দমকট এ িথা ফদর দদদফ 

দম, বাই এই কযভাণ িি দর পদয িয িযা মাদফ, আয এ কযভাণ না 

দর িয িযা মাদফ না। দমভন- ফাদ চদি আকন দগৌযকে দথদি দয 

এদদছন। অদনি ভে এভন মাত্রাদত এদতা িি ে দম, কফভাদন িদয রাদয 

দগদরও দ কযভাণ িি ে না। মায িাযদণ নাভাজ িয িযদত দফ। 

ুতযাং িি এভন এিকট অস্পি কফলে, মায ফোদয দিউ ফদর আভায িি 

দেদছ, আয দিউ ফদর আভায িি েকন। িিদি দনায দেদত্রও এিই িথা। 

দনা রাগায ওয মকদ ভদ াযাদভয কবকি যাখা দতা, তাদর দিউ ফরদতা 
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আভযা দনা দরদগদছ, আয দিউ ফরদতা আভায দনা রাদগ কন। ুতযাং আভায 

জনে ভদ ান িযা জাদেজ আদছ। 

তৃতীে উদাযণ 

অনুরূবাদফ ুদদয ফোদয িুযআনুর িাযীদভ ফকণতত দেদছ- 

{ { ]البقرة: و   َل  تُْظل ُمون  اِلُكْم َل  ت ْظِلُمون  و  972إِْن تُْبتُْم ف ل ُكْم ُرُءوُس أ ْمو  ] 

‘দতাভযা মকদ তওফা িদযা, তাদর আর ম্পদ কনত াযদফ। দতাভযা জুরুভ 

িদযা না। দতাভাদদয ওযও জুরভু িযা দফ না। (ুযা ফািাযা:২৭৯) 

জুরুভ দথদি ফাঁচাদনা ুদদয ইল্লত নে, ফযং কিভাত। 

ুদদয কিভাত দরা, তুকভ অদনেয ওয জুরুভ িযদফ না এফং অনে দিউ 

দতাভায ওয জুরভু িযদফ না। ভানুদলযা এই কিভাতদি ইল্লত ফাকনদে কদদেদছ। 

তাদদয ধাযণা অনমুােী ফততভান ভদেয ফোংদিয ুদদয ভদধে জুরভু দনই, তাই 

একট ারার। অথচ একট দিাদনা ইল্লত কছদরা না, কিভাত কছদরা। 

এখন এই জুরুভ এভন এিকট কফলে মা ভাায দিাদনা ভানদন্ড দনই। কফদফদিয 

ওযই মকদ তায ভূর কবকি যাখা দতা, তাদর ওক আায কি প্রদোজন 

কছদরা? 

প্রদতেদিই ফরদত াযদতা দম, এই দরনদদদন দিাদনা জরুুভ (Transection) 

দনই। একটয ভদধে দনই। ওই দরনদদদনয ভদধে ফািাফাকি দি। একটয ভদধে দি 

না। 

এ ধযদনয দেদত্র ভানুদলয ভতাভদতয কবন্নতা দতা। আয এয জনে দিাদনা 

তুদরাযাক এফং স্বি ভানদন্ড কনধতাযণ িযা ম্ভফ দতা না। ুতযাং একটয ভদধে 

ইল্লত ওোয দমাগেতা দনই। ভদন যাখদফন, ফ ভে কজকনক ইল্লত দে থাদি। 

আয দ ইল্লত দরা ুদ এফং ুদদয ংজ্ঞা দরা – 
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ةدة املشروة  ِف الرر الزاي  

‘ঋদণ ততিৃত অকতকযক্ত ফস্তু।’ 

ুতযাং দমখাদনই অকতকযক্ত াওো মাদফ, দকট ুদ দফ। আয মখন ুদ দফ, 

তখন দকট াযাভ দফ। ইল্লত ও দিভদতয ভদধেয াথতিে দফাঝায জনে একট 

খুফ গুরুত্বূণত দেন্ট। 

আয দই দে একটও গুরুত্বূণত দম, হুিুদভয ভূর কবকি দরা ইল্লদতয ওয, 

দিভদতয ওয নে। একট মকদ ফুদঝ আদ, তাদর অগকণত ভ্রাকন্তয দযজা ফন্ধ 

দে মাদফ। 

ইজকতাদদয ফোদয াওো ভ্রান্ত দতদনয িাযণভূ 

আজদিয আদরাচনায াযংদে দরা দম, ইজকতাদদয দে দম দলাগান 

দতারা ে এফং কফদল িদয নতনু কোথতীদদয ভদধে দ ম্পদিত দম ভ্রান্ত দতন 

াওো মাদি দগুদরায দভাট কতনকট িাযণ যদেদছ। 

১. প্রথভ িাযণ দরা, ভানুদলযা ইজকতাদদয উদেে এই ভদন িদয দম, তায 

ভাধেদভ িুযআন-াকদদয কফদে দিাদনা ককথরতা ফা জ াওো মাদফ। 

কিন্তু ইজকতাদদয ভাধেদভ মকদ দিাদনা িি ৃকি ে অথফা এভন কযফততন ে 

দম, তায িাযদণ ূদফতয জাদেজ িাজকট এখন না জাদেজ দে দগদছ। তাদর 

দকটদি এভন ভদন িদয দম, এখাদন ইজকতাদই েকন। 

২. কিতীে িাযণ এই দম, তাদদয ভাথাে ইজকতাদদয দযজা ফন্ধ ওমায কিি 

ফোখো স্পি নে। এ িাযদণ তাদদয ভদধে ভ্রান্ত দতদনয ৃকি দেদছ। 

৩. তৃতীে িাযণ দরা, মুদগয কযফততদনয ওয কনবতয িদয দম ইজকতাদদয 

দাকফ িযা ে, দখাদন ইল্লত ও দিভদতয ভদধেয াথতিে দফাদঝ না। দ িাযদণ 

এই ভ্রান্ত দতদনয ৃকি দেদছ। 
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এই কতনকট কফলে মকদ ভকস্তদে ফদ মাে, তাদর (ইনা-আল্লা) ইজকতাদদয 

কফলদে দমফ ভ্রাকন্ত আদছ তায ফগুদরায মুকক্ত ও দকরদরয আদরাদি স্পি 

উিয দদওো মাদফ। মুদগয কযফততদনয কফলদে (ইনা-আল্লা) আগাভী দিাদনা 

ভজকরদ কফস্তাকযত আদরাচনা িযদফা। 

 وأخر دعواان عن احلمد هلل رب العلمني

 

 


